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Népkultúra.
A népek kultúrájának mélyítése 

általános emberi érdek. Emberi jel
legünket éppen a kultúra, a tudás, 
a műveltség adja meg és még a fe
ketebőrű és rézbőrű vadak közé is 
azért megyünk, hogy kultúrát terjesz- 
szünk közöttük. A nemzetek fasúlyá
nak legpontosabb mértéke a nemze
tek kultúrája. Amely népnek nagyobb 
a műveltsége, széleskörűbb a tudása, 
amelynek nagyobb irói, művészei, 
tudósai vannak, annak nagyobb a 
szava is a nemzetek között csak ép- 
úgy, mint pl. egy község képviselő- 
testületében is annak a szavára ad
nak többet, aki többet tanult, olva
sott, látott és tapasztalt.

A nemzetek versengésében az 
ágyú meg a puska valóban utolsó 
eszköz lett. Ezekhez hozzányúlni ma 
már nagyon felelősségteljes és kényes 
feladat. Ugyancsak jól meggondolják 
azt már ma, hogy fegyverbe lehet-e 
szólítani a népeket, vagy se. Mert 
hát hangulat és kedv is kell a há
borúhoz. Az kell, hogy minden egyes

katona meg legyen győződve róla, 
hogy olyan ügyért harcol, amiért ér
demes az életét is áldozni. Valami
kor, nem is oly régen, a fejedelmek 
személyes dolgaikért is harcba vitték 
egymás ellen a népeket, akár tetszett 
az nekik, akár nem. Ma már ezt ne
héz volna megtenni. Ma a népeket 
már csak akkor lehet harcba vinni, 
ha nagy nemzeti érdekek forognak 
kockán.

A háborúk mind ritkábbak is 
lesznek ezért és a háborúk csiráit 
maguknak az egyes nemzetek köve
tei igyekeznek — hacsak lehet — el
fojtani. De a háborúk hiánya, a béke 
egyáltalán nem jelenti még a nem
zetek nyugalmát. Sőt. Éppen a béke 
az, amely versenybe hívja egymással 
és egymás elie.n a nemzeteket a tu
dományok, a művészetek, a termelés, 
az ipar és kereskedelem terén és 
ebben a versenyben, ebben a békés 
háborúban az a nemzet marad felül, 
amelyik jobban bírja szellemi puska
porral.

Amely állam tehát azt akarja, 
hogy népei könnyebben élhessenek

meg s a nemzeti vagyon is jobban 
gyarapodjék, annak az államnak min
denekelőtt arra kell törekednie, hogy 
minél több és minél sokfélébb isko
lája legyen, hogy mindenki azt ta
nulhassa, amit akar, de egyben ügyel
nie kell az államnak arra, hogy az 
elemi ismereteket mindenki megsze
rezze, azaz a nemzetnek minden egyes 
fia legalább az elemi népiskola hat 
osztályát tanulja ki.

Műveltség tekintetében a legelső 
helyet foglalják el Európának északi 
államai. Svédország, Norvégia és 
Dánia azok az országok, ahol a leg
több gazdálkodó még a középiskola 
nyolc osztályát is kitanulta az elemi 
iskolán kívül. Az igaz, hogy ezekben 
az országokban nem is találni egy 
földmivest sem egy egész kis könyv
tár nélkül s a szántással-vetéssel el
töltött napot a svéd, a norvég, a dán 
földmives nem pálinkával, nem sörö
zéssel vagy borozással, kocsmázással 
és duhaj kodással fejezi be, hanem 
olvasással, tanulással, szóval önmű
veléssel. És bár ezekben az orszá
gokban se a búza, se az árpa, se a
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Kis lány koromban,-hajdanán, 
Meghitt meleg gyermekszobám 
Hallott szebbnél-szebb kis meséket, 
De soha olyan csoda szépet,
Mint hófehérkét — az almával —
S az édes picinyke törpéket,
Ha elmesélte az anyám !
Később már felnőtt okos bácsik 
Folytatták. S mind bravourral játszik 
Amikor mesél! — S ah! a hősnő,
Az összes mesék királynője 
Mind én voltam! Ugye, hogy dőre,
Ki ily hangzatos frázisokra,
Hitetlen kacag, titkon fázik,
S lelke mélyén, másra vágyik ? !
Ma, — hideg, ködös, zord estéken — 
— Ha a magánytól kezdek félni, — 
Élelősködöm bús meséken.
Oh! be sokat tudnék regélni !
. . .  S ha elkezdném a mesémet: 
Semmi megkapót, semmi szépet 
Nem mesélnék ; — sőt semmit újat!

(Pedig az ilyen, mást csak untat.)
. . . Mesélnék vándor tarisznyáról... 
. . . Hamúból készült pogácsáról; — 
. . . Úttalan-útról, sok göröngyről. .. 
. . . Sok titkon elsírt, fájó könyről. 
Mesélek. . . tépedt lepke-szárnyról. .. 

S az élet által megcsúfolt 
Mostoha leányról! —

H. N. K.

Szakítás.
Nesztelen léptekkel jött be a szobá

ba, hogy meglepje kedvesét. A férfi az 
asztalra ráborult és aludt. Munkája közben 
érte el az álom. írásai szanaszét hevertek 
körülötte, a tolla még a kézben volt, de 
a tinta már rég kiszáradt belőle.

A leány lassan közeledett feléje 
és iáhajolva a férfira, kiálló hajfürtjével 
megcsiklandozta a nyakát.

Halk, elfelejtett nevetés követte moz
dulatát. Úgy hangzott ez a nevetés ebben 
a hideg sötét szobában, mint a madárcsi
csergés a börtön fenekén. Be!ekacagott a 
férfi fülébe és az ijedt mozdulattal nézelt 
föl.

— Jó reggelt, édes!
Az egész arca mosolygott és vérpi

ros ajka csókra csucso/ódott össze.
A férfi megdörzsolte előbb szemét, 

mintha álmát akarta volna elűzni, majd 
magához szorítva a leány karcsú termetét, 
össze csókolt minden kis helyet arcán, 
ami a fürtök közül kikandikált.

Jaj, de hideg van itt nálad! Hogy 
tudsz igy ülve aludni ? Bizonyára egész 
éjjel luinpoltál valahol és most jöttél meg, 
csicsergett tovább a leány.

— Dehogy lumpoltam, egész éjjel 
dolgoztam s igy nyomott el az álom.

— Igazat beszélsz?
— Nem hazudok, — szólt komolyan 

a férfi.
— Hát mit firkáltál itt egész éjjel 

Össze ? kérdé, miközben az asztal fölé ha
jolt és nézte az egyenetlen sorokat.

— Ah, nem értek belőle semmit se.
A férfi kacagva vette ölébe a csöp-

séget és lezárta ajkát egy hosszú forró 
csókkal.

— Hát igazán szeretsz ?
— Meddig?
— A mig szívem dobog.
A leány fölkapta fejét és erőszakosan 

kibontakozott karjaiból.
— Hazudsz ! kiáltotta szinte félelme- 

! tesen.
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szőlő meg nem terem, azért mégis 
gazdag, megelégedett, jól élő népek 
lakják hideg és rideg földjét.

Ha az állam törvényt hozna róla, 
hogy mindenki köteles napjában leg
alább egyszer jólakni, akkor gondos
kodnia kellene arról, hogy ehhez 
mindenkinek legyen elegendő ele
mózsiája. Ha meg azt mondják ki 
törvényben, hogy mindenki köteles 
a fiát, leányát iskolába járatni, akkor 
meg állítsanak ehhez elegendő isko
lát.

Már pedig egészen 1908-ig úgy 
volt, hogy a szegény ember nem is 
iskoláztathatta a gyerekét, mert fi
zetni kellett érte. Csak a volt közok
tatásügyi miniszter, gróf Apponyi 
Albert tette lehetővé, hogy mindenki 
iskoláztathassa a gyerekét, amennyi
ben törvénynél eltöröltette az elemi 
iskolai tandijat és törvényben mon
dotta ki azt, hogy az elemi népisko
lákban semmiféle tandijat fizetni nem 
kell. Apponyi Albert gróf ezzel egy 
óriási nagy lépéssel vitte előre a 
nemzet kultúrájának ügyét, amiért a 
józanul gondolkodó népeknek örök 
háláját biztosította magának.

De a baj az, hogy még mindig 
nincs elég iskolánk. Most jelent meg 
a hivatalos kimutatás arról, hogy 
még hány gyerek van iskola nélkül. 
A hivatalos jelentés megdöbbentő 
számot mond: tavaly 409.000 gyerek 
maradt iskolázatlanul, tehát közel 
félmillió gyerek nőt fel úgy, mint az 
erdőben a gaz, a réten a gyom. És 
akiket beírattak az iskolába, még 
azok se jártak mind iskolába, mert 
nyolc hónapnál rövidebb ideig járt

A férfi egy percig megzavarodva 
nézett rá.

— De édes. . .
— Hazudsz ! kiáltotta most már szin

te sirva a leány. Te nem szeretsz engem, 
neked menyasszonyod van. . .

De édes, igazán nem értelek . . . 
Beszélj világosabban.

— Igen csaló vagy, képmutató vagy. 
Eddig hittem szerelmedben, de most már 
meggyó'ződtem, hogy ki vagy. Mindent 
tudok. Tudom, hogy vőlegény vagy és azt 
a másikat csak pénzéért veszed el. De 
engem azért még mindig szeretni akarsz.

A férfi ámulva hallgatta a leleple
zéseket és zavarral küzkodve alig birt fe
lelni.

— De édes cicám, hisz azért nem fog 
összedőlni a világ. Hisz magad mondtad, 
hogy csak pénzéért veszem el, ezentúl 
csak téged foglak szeretni, csak téged. . .

A leány heves zokogásba fakadt, 
majd el-el csukló hangon monda:

Hát mégis igazat beszéltem. Pedig 
csak tréfából gyanúsítottalak és te elárul
tad magad.

De édes Istenem! kiáltott most már 
indulatosan fel a férfi — hisz előbb-utóbb 
úgy is megmondtam volna. Ő belém bolon
dult s felajánlotta a kézit és a pénzét. 
Hisz tudod édes, mily nehezen küzdők az-

iskolába 284.000 gyerek, ezek közül 
pedig 18.987 gyereknek tanítója, 
17.436-nak pedig iskolája se volt!

A létező 16.635 népiskola közül 
pedig 10.163 volt osztalan, vagyis 
olyan, hogy ezekben egy tanító ta
nította miftd a hat osztály gyerekeit. 
Hogy itt tisztességes tanítás egyene
sen lehetetlen, az természetes.

Kulturális elmaradottságunknak 
ezek a főokai és sajnos, az okok ki
küszöbölésére alig történik valami, 
mert sok mindenre költünk, csak 
éppen iskolára nem.

A nemzeti kultúrának mélyítése 
se nem napi politika, se nem párt- 
politika. Éppen azért szaporítsák az 
iskolákat, hogy a népnek egyetlen 
fia se maradjon iskolázatlanul, mert 
ez hátrányára és kárára van, meg
nehezíti megélhetését, odadobja pré
dául a népámitóknak és népcsalók
nak, akik az iskolázatlan emberek 
hiszékenységét és tudatlanságát saját 
egyéni céljaikra használják ki a nép 
és a nemzet ellen.

HÍREK.
=  Szakfelügyelő látogatás. S z u с к 

Antal a nagyszentmiklósi áll. polg. fiúisk. 
igazgatója, mint miniszterileg megbízott 
szakfelügyelő, csütörtökön, pénteken és 
szombaton községünkben időzött a polg. 
fiú- és leányiskola inspicirozása végeit.

Mint értesülünk, a szakfelügyelő tel
jes megelégedését fejezte ki a hallottak 
és látottak fölött.

=  Tory Rezső elmegy Keveváráróh 
Már régóta halljuk, hogy Tory Rezső közs. 
jegyző elkészül községünkből, de komo
lyan nem hittünk benne soha. Most azon
ban e hírből szomorú valóság lett. Meg
választották — amint halljuk — Sztrigyszt-

ért a nyomorúságos kenyérért. Nincs más 
menekvés számomra, nem bírom igy ki az 
életet.

Mert gyáva vagy !
— Nem, édes, nem vagyok gyáva, 

de nem vagyok elég erős, hogy megküzd- 
jem a sorssal. Ez az egész emberiség baja. 
Pénzért még a boldogságunk is föláldoz
zuk. Nem igaz, hogy a padlásszobában 
száraz kenyér mellett is van szerelem. A 
szerelmet csak a gazdag, gondtalan em
berek élvezik. Nem a szegény embernek 
való az. Mi hasznom a szépségedből, a 
mosolyod nem terem ebédet és éhes mara
dok a csókod után is.

— Rettenetes dolgokat beszélsz ! szólt 
borzadva a leány.

— De igazat. Ez a világrend logikus 
valami. Megtanít szenvedni és lemondani.

A leány szeméből patakként folyt a
köny.

— Sírj édes, sírj. Most jól esik, de 
majd ha kiapadnak könyeid, akkor elfo
god felejteni a szép álmokat, miket együtt 
álmodánk. . . Sírj helyettem is, sirasd el
vesztett boldogságunkat. . . Most pedig 
menj, menj édes, mert külöben még meg
bánom, amit mondtam,

Á leány pedig csak állt ott némán, j 
mozdulatlan. A férfi meg mintha csak 
magának beszélne, susogott a lomtárba. A |

györgyön (Huuyad megye) körjegyzőnek. 
Nem tudjuk, hogy ez reája nézve előnyö
sebb-e, azt sem tudjuk miért hagyja el 
községünket, csak azt tudjuk egész hatá
rozottan, hogy a polgárság széles körében 
nagy szomorúságot okozott távozásának a 
hire. Amennyire előmenetelének őrülni 
tudnának, éppen úgy fájdalmas érzés fogja 
el keblünket távozása miatt. Alig van va
laki, akinek szívességet ne tett volna. 
Azért is volt oly nagy a népszerűsége. 
Amidőn a polgárság további nagybecsű- 
léséről őt biztosítani véljük és istenhozzá- 
dot mondunk neki, kívánjuk, hogy új ott
honában érezze magát jól és gondoljon 
néha-néha az ő személyét és működését 
megbecsülni és szeretni tudó kevevárai 
polgárokra.

=  BűcsűbankctJ Schnabel őrnagy 
tiszteletére. Kedderj este volt a Janics 
féle szállodában a polgárság által Schnabel 
Rezső őrnagy tiszteletére rendezett bankett, 
amelyen körülbelül 90-en vettek részt. A 
szálloda nagyterme a menyezeten ügyesen 
elhelyezett villanykörtékkel csakúgy tün
dökölt. Az asztalok pedig virágokkal 
dúsan ékesítve díszelegtek. Az első össze- 
benyomás igen kellemes volt. Fél 9 óra 
körül gyülekezett a közönség. A nők 
csinosan öltözve, a tisztek díszben érdein- 
jelekke!, a férfiak pedig mindnyájan feke
tében várták már az ünnepeltnek és család
jának megérkezését. Mikor az uj őrnagy 
alakja az ajtóban megjelent, harsány 
éljenzés tört ki. Az ünnepeltet és család
ját az ováció láthatóan mélyen meghatotta. 
Majd előlépett Karacsay Sándor s az 
ünnepelt nejének átadott egy szép virág
csokrot. Jöttek az üdvözlések, majd ezek 
befejeztével még a vacsorát megelőzőleg 
magnézium fény melielti lefényképésztetes. 
A közönség egy csoportba húzódva kissé 
sokáig volt kénytelen várni a fényképész 
elrendezkedéseire. Majd ez is megtörténvén, 
mindenki elfoglalta a számára kijelölt 
helyet. Most már hozhatták a vacsorát. 
Az első fogás kiszela-csorba nevű leves 
volt, második malac és borjúsült salátá
val, harmadik sonkával töltött palacsinta

szerelem nem nekünk való. Most a vér 
ugrál bennünk, de néhány év múlva, ha 
belefárad a bizsergésbe, elalszik, megfásul. 
Nincs örök szerelem.

Kimerültén dűlt hátra helyére. Arca 
tűzben égett és szemeivel befelé nézett, 
mintha átakarná élni az elmondottakat.

Pedig talán maga sem hitte el. Hisz 
olyan ez a szerelem, mint egy zenemű, 
egy remek költemény olyan, szelíd tiszta, 
mint a bölcsőbeli alvó csecsemő, de ha 
felnő, szilaj, hatalmas lesz, mint az orkán.

Néma csönd állt be. A leány keble 
zihalása belcvegyült az óra egyhangú ke
tyegésébe. Mintkettő hátradőlt székében és 
úgy látszott mintha aludtak volna. A le. 
ány végre nesztelenül kelt föl helyéről és 
az ajtó felé indult.

A férfi mintha nem is látta volna, 
behunyta szemét erősen. A másik még- 
egyszer visszafordult. Könyes szemei kö
nyörögve tapadtak arcíra, de férfi behúnyt 
szemeivel is látta. Pedig nem akarta látni, 
nem akart hallani. Küzdött önmagával és 
szerelmével.

Az ajtó halkan felnyílt és a leány 
kisurrant. A férfi kinyitotta szemeit. Mint
ha álomból kelt volna. Végig simította 
homlokát. A szoba üres volt. Ráborult a 
a sötétség.

— Vége! hörgé. És sirt.
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es különféle piték s végül sajt. A menü 
jó volt s általános megelégedés volt kons
tatálható. Most téijitnk át a beszédekre. 
Az első felköszöntőt Fábry Géza főszolga
bíró mondotta. Örömének ad kifejezést 
a polgárság körében oly felette népszerű 
és kedvelt őrnagy előléptetésén, de fáj
lalja, hogy az előléptetés áthelyezést is 
hozod egyúttal, s így az örömbe rögtön 
némi fájdalmas érzés is vegyül, a közeli 
válás fájdalma. A polgárság nevében uj 
otthonában Triestben is oly jó és szerető 
otthont kíván, őt oly megbecsülni tudó 
közönséget. Hogy itt helyen e szeretre és 
megbecsülésre valóban rászolgált, legélén
kebben bizonyítja a közel múltban 1000 
koronánál több bevételt produkáló vörös- 
kereszt egyleti mulatság, amelynek ő 
volt a lelke, mozgatója, mindenese. Távo
zása mintegy pótolhatatlan űrt fog maga 
után hagyni s a polgárság nem egy 
könnyen fogja elfelejteni. Majd az ünne
pelt és családjának egészségére ürítette 
poharát. A közönség a felköszöntőt élénk 
tetszéssel és éljenzéssel fogadta.

Az első felköszöntő tehát meg volt s 
most már gyors egymásutánban követke
zett a többi szónok és pedig : Kuna Jenő 
közjegyző, aki háromszor is beszélt. Dr. 
Reichel Frigyes vezető járásbiró, aki az 
alkalmi szónoklatot németre tolmácsolta 
továbbá Wenner Miklós isk. igazgató, 
Geiger Antal róni. kath. plébános, Dr. 
Bogdánov Vazul ügyvéd, Dinusz János 
telekkönyvvezető, Hübsch János kereske
dő. A beszédekre az ünnepelt a megha
tottságtól elfogodottan, de azért igen 
ügyesen válaszolt. Beszédét szűnni nem 
akaró éljenzés követte. Majd Dorotka 
Ágoston alezredes emelkedett szólásra, 
hogy az elhangzott beszédeknek a kato
naságot is érintő részeire válaszoljon. 
Az alezredes a szónokok által hangozta
tott, polgárság és katonaság közötti 
barátságot és jó visszonyt nemcsak hogy 
nem kívánja továbbra is ápolni és fenn
tartani, sőt minnél intenzivebbé kívánja 
azt tenni, mert hisz ők is polgári csalá
doknak leszármazottjai, csakhogy katonai 
uniformisban. Kevevára polgárságára, a 
katonaság és polgárság közötti jó viszony
ra emelte poharát. Kiváló szónoknak 
bizonyult alezredesünk beszéde igen 
kellemes hatást tett.

A vacsorának ezzel körülbelül fél 12 
órakor vége is volt s attól kezdve a 
közönség kisebb csoportokban kezdett 
szállingózni hazafelé. Voltak azonban 
olyanok is, akiket a szerdai nap teljes 
kivirradása még Óit ért.

— A községi elemi iskola felülvizs
gálása. E hét folyamán Naményi A. áll. 
építészeti hivatali főmérnök behatóan felül
vizsgálta a Schlarb testvérek által épített 
központi iskolának terveit s próbaképpen 
több helyen fel is ásatta a földet, hogy az 
alap kellő mélységéről és széleségéről 
ine&győződjék, sőt a legnagyobb részletes
séggel megmérte a díszítési kiszögelléseket 
is, megakarván győződni, hogy azok pon- • 
tosan a tervek szerint készültek- e. Mint 
megtudtuk, a főmérnök általánossábban ; 
meg volt elégedve az építési kivitellel.

=  Képviselőtestületi gyűlés. Tegnap j 
délután községi képviselőtestületi gyűlés 
volt, amelyről azonban lapunk zártára 
való tekintettel csak a jövő számban refe
rálhatunk.

=  Az adókivetőbizottság 14 napi 
fáradságos munka után e héten fejezte be | 
működését. Ezen idő alatt sokszor voltak j 
izgatottabb jelenetek is, amelyek ily alkal

makkor ritkán kerülhetők el. Sokan so- 
kalták a reájuk kirótt adót s elégedetlen
kedtek. Idő múlásával azonban majdcsak 
belenyugszanak.

— Tekegolyó verseny. Szép, de kissé 
hűvös idő volt az amatőregyletnek múlt 
vasárnapi kerlmegnyitóján. Dacára annak, 
a kerthelyiségben már régen nem láttunk 
annyi embert együtt. A kert környékének 
lakói mind a kerítésekre másztak s onnan 
bámulták a teniszjátékot, a kugli versenyt 
és hallgatták az ott játszó Flórea Pista 
cigányzenekarát. Az általános zsibongás- 
ban,zajban a tenisz játékosok alig hallhatták 
egymás szavát. A hangulat egyáltalában 
jó volt. A kugliverseny első diját egy ma
lacot Hutschelreiter százados vitte el, a 
második és harmadik dijat pedig egy 
üveg g rög asszút illetve egy üveg likőrt 
Dr. Bartuiov Gáspár ügyvéd. A nők ré
szére is volt egy díj és pedig egy szépen ki
állított csokoládctorta mandulacrémmel 
töltve, amelyet Gurits Irma kisasszony 
nyert meg. Ä tortát Gecs Gyusza cukrász
legény, Wenner Ferenc elnök, mint volt ta
nítójának tiszeletére készítette, cukrásztu
dományának bravúrját akarván vele doku
mentálni. A jelenvolt hölgyekből a követ
kezőket sikerült feljegyeznünk: Deszpinics 
Áronné, Dinusz Andrásné, Dr. Miron Jusz
tinná, Módos Miklósné, Nikolics Miklósné, 
Dr. Rédiger Aladárné, Ripczó Istvánná, 
özv. Stefánovics Györgyné, Sugár Imréné 
Szmollény Károlyné úrasszonyok. A le
ányokból jelen voltak: Despinics Xenia, 
Friedrich Vilma, Gurits Irma, Gróó Panni 
(Homokbálványos), Kaufmann Ilonka, Klein 
Tutus, Némedy Anna, Pogár Gizi, Margit 
és Vali, Stefánovics Mára, Szmollény Ró
zsi és Wenner Kriszti.

Este а Но fmann-félé szállodában a 
mozielőadás után bostonestély volt, ame
lyen már kevesebben jelentek meg. A 
hangulat azonban jó volt s a nők kedvükre 
valóan kitáncolhatták magukat.

Ezentúl minden második héten lesz 
kugliverseny, amelyre jó eleve figyelmez
tetjük a közönségét.

=  Kaszinói választmányi gyűlés. A 
kevevárai kaszinó választmánya május hó
1.-én Dr. Klein József elnöklete alatt gyű
lést tartott, amelyen jelen voltak Wenner 
Miklós alelnök, Sugár Imre titkár, Müller 
Béla jegyző, Stadler Emil pénztáros, Wen
ner Ferenc könyvtáros, további Engler 
Lajos, Geiger Antal, Dr. Lekits Illés, 
Schmidt Mihály választmányi tagok. Új 
tagokul felvétettek: Andrei Mihály tanító, 
Nagy Béla vámellenőr, Szabó Balázs bank- 
hivatalnok és Szabó György adóellenőr. A 
háznagyi tisztséget ideiglenesen Dr. Lekits 
Illés ügyvéddel töltik be. A kaszinó ez 
évben 10 éves fennállásának évfordulóján 
piknikszerű kirándulást tervez, amely este 
táncmulatsággal volna összekapcsolva. Kö
zelebbi propozitiók kidolgozására egy* ren
dezőbizottságot alakított, amelynek tagjai 
Dr. Lekits Illés háznagy elnöklete alatt 
Engler Lajos, Müller Béla, Sugár Imre, 
Schiniedt Mihály és Wenner Ferenc. A 
piknik június 7.-éré, kedvezőtlen időjárás 
esetén pedig 14.-ére van tervbe véve.

== Ipárostanonciskolai otthon gyű
lése. A kevevárai iparos- tanonc- iskolai 
Otthon ma d. u. fél két órakor összejövetelt 
tart. Tárgysorozat: 1. Hymnus énekli az 
ifjúság. 2. A hazáért szavalja: Grozdanovics 
Vitályos. 3. Tisztaság nélkül nincs egész
ség. Szabadelőadás tartja: Mihajlovics M. 
tanító. 4. Nagy a világ kicsiny benne a 
hazám cimű dal, énekli: az ifjúság. 5. Szil
veszter napján szavalja : Csizmarov János

I. b. oszt. tanuló. 6. Szózat énekli az ifjúság 
Utána tornajátékok.

— Vak tűzlórma Székelykevén. A 
szomszédos Székelykevén a múlt héten 
két esetben is, hétfőn és csütörtökön fel
lármáztak a községet, mintha tűz volna, 
pedig az egész nem volt egyéb vak lár
mánál. Az ijedtségen kívül tehát más baj 
nem történt.

=  Vásár. Tehát nem úgy, ahogy 
megjövendöltük, hanem szép verőfényes 
időben folyt le az idei tavaszi vásár, habár 
a szél a port felkavarván, a közönség 
egy része mégis távol maradt. Az állat
vásár azonban igy is — illetékes helyen 
nyert iinformátiónk alapján — az idén 
kiváló volt. Már 3-4 éve nem volt ehez 
hasonló vétel-eladás. A kirakódó vásáron 
bőviben voltak az ily alkalmakkori speci
alitások : körhinta, gyorsfotografusok, 
lánctörő asszony, gondolatolvasó stb. A 
vásárt vidékről is sokan keresték fel s 
ez alkalommal nem kellett az ilyenkor 
hűségesen beálló eső miatt boszankodni.

=  A 12. tanerő Székelykevén. Mint 
Székelykevéről értesülünk a vallás és köz- 
oktatásügyi miniszter, tekintettel a tanu
lóifjúság nagy számára, a 12. tanerőt en
gedélyezte s igy ősszre valószínűleg az 
állás be is lesz töltve.

=  A székelykevei járvány nem szű
nik. Múlt számunkban megemlékeztünk 
a Székelykevén fellépett himlő járványról. 
Már akkor jeleztük, hogy valószínűleg be 
fogják zárni az iskolákat. Jóslatunk most 
beteljesedett. Az I. és II. osztály növen
dékei közül többen meg is haltak s igy a 
baj továbbterjedésének ily módon kellett 
határt szabni.

Szerkeztői üzenetek.
H. N. K. Máskor kérünk olvashatóbb 

kézírást, mert nem érünk rá silabizálni.
A. E. Homokos. Mit jelent a hallga

tás ? Már két hete nem kaptunk semmit.
Sz. Gy. Székelykeve. E heti számból 

kiszorult. Mihelyt lehetséges, rögtön sorát 
ejtjük.

l l £ 3 Q S i B H E l l E ] ^ e i B H I  
ш Ш
•  Köszönetnyilvánitás. ■
S3 ■

■ Felejthetetlen drága halottunk Dr. 9  
Я Bozseszky Milánnc szül. Múzsa Emi- Ш 
ü  lia úrasszony elhalálozásánál, kifeje- ■ 
Ш zésre jutott tömeges és pontan rész- ■
■ vétükért, fogadják az i. t. barátaink ■
Ы és jóakaróink, ez utón is, forró kö- ■ 
E szünetünket. ■
m ■
Ká A gyászoló család. ■
m m
I d l i i i i i i l l l i i n

Milosevics Mária jánosföldi pos
tamesternő házában három szobából 
konyha előszoba-és a szükséges 
melléképületekből álló

l a k á s á t
bérbe adni hajlandó, az erre igényt 
tartók ő nála jelentkezhetnek e hő 

15-éig lakásán, Főutca 463. szám.
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3120/1914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Dr. Franki Sándo * ügyvéd által kép- 

viselt Szapundz&ia István ugyz. mint kisk. 
Szapundzsia Dobra gyámjának Jovanov 
Vitályosné szül. Milityev Leposzava homok- 
bálványosi lakos e len indított végrehajtá
si ügyében a tlkvi hatóság a végrehajtató 
kérelme következtében az 1881. LX. t. c. 
144, 146 és 147 § - ai értelmében elrende
li a végrehajtási árverést vagyonközösség 
megszüntetése végett a kevevárai kir. j bí
róság területén levő Homokbálványos köz
ségben fekvő és a hbálványosi 3599 sz. 
betétben felvett. A I. 346 hrsz. Kert a 
beltelekben 360 n.-öl és 347 hrsz. ház 257 
öisz. alatt udvarral a beltelekben 468 n.-öl 
1690 kor. becsárban.

A tlkvi. hatoság az árverésnek Ho- 
mokblv. községházánál megtartására 1914 
évi június hó 30 - napjának d. e. 9 órá
ját tűzte ki és az árverési feltételeke az 
1881. LX. t. c. 150 §-a alapján a követke
zőkben állapítja meg:

1. Az árverés alá eső ingatlanokat a 
kikiáltási ár 2/s - ánál alacsonyabb áron 
eladni nem lehet. ) 1908: XLI. t. c. 26 §. )

2. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10%-át kész
pénzben vagy óvadékpapirban a kiküldött 
kezeihez letenni.

3. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénz az általa 
Ígért ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 
Ígérete figyelmen kivtil hagyásával és ki
zárásával az árverés nyomban folytatódik.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig elsőt az árvés jogerő
re emelkedésétől számitolt 15 nap a má
sodikat ugyanazon naptól számított 45 nap 
r.z árverés napjától számított 5% kama
tokkal együtt a kevevárai in. kir. adóhi
vatalnál lefizetni.

5. Vevő köteles eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetékeket viselni s az ingatlan 
birtokába az árverés jegercre emelkedé
sekor lép.

Kevevára, 1914. évi április 13-án.
Kapp János, s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János. s. k. kir. telekk, vezető

2797/1914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbíróság mint tkvi. 

hatóság Braun Ármin nagybecskereki la
kos javára 3000 kor. tőke, és jár. és még 
felmerülendő költségek kielégítése végett 
az 1881 évi LX. t. c. 147 és 187 és az 
1908 évi XLI. t. c. 273 'f - ai alapján és § 
146 § -a  értelmében Lekits Bozsidár és 
Lekits Vazulné homokbálványosi lakosok 
ellen a ftemp’omi kir. törvényszék terüle
tén fekvő Homokbálványos községben és 
á homokbálványosi 978 sz. betétben fel
vett. А I. 456 hrsz. Kert a beltelekben 
317 n.-öl 1/3 része 880 kor. becsárban, 
mint az utóajánlattevő által Ígért összeg
ben az árverést Gramann Károly homok
bálványosi lakos utóajánlata következté
ben elrendeli és azt valamint ennek felté
teleit ezennel közhiiré teszi.

A nyilvános árverés H b á 1 v. község
házánál 1914 évi május hó 22 napjának 
d. e. 9 órájakor fog megtartani a követ

kező úgy a tlkvi. hivatalban mint Hbál v.  
községben a hivatalos órák alatt báriki 
által megtekinthetők.

1. A kikiáltási ár az utóajánlati összeg.
2. Az ingatlanok a kikiáltási áron 

alul nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz

nak az ingatlanok becsárának 10 %-ét 
készpénzben, vagy óvadékékpes értképa- 
pirban a kiküldött kezeihez letenni.

4. Az utóajánlat akkor is kőtelező, 
ha az utóajánlattevő az árverésnél meg 
nem jelenik.

5. Ha az árverésen az utóajánlatnál 
nagyobb ígéret nem tétetik az ingatlanok 
az utóajánlattevő által megvettnek nyilvá- 
nitattnak.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa, 
ígért megfelelő vagyis 10 %" ra kiegészí
teni ha eme .kötelezettségének eleget nem 
tesz. ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával az árverés nyomban folytatódik.

7. Az újabb árversi költségeket a vevő 
köteles fizetni az ígért vételáron felül.

8. Vevő köteles a vételárat két 
egyenlő részletben és pedig az elsőt az 
árverés jogerőre emelkedésétől számított 
15 nap alatt a másikat ugyanaz naptól 
számított 45 nap alatt, minden egyes vétel
ári részlet az árverés napjától 5% kama
tokkal együtt a kevevárai kir. adóhivatal
nál lefizetni. A pánatpénz az utolsó rész
letben számttatik be.

Kevevárán, 1914. évi ápr. hó 15 - én.
Kapp J. s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz Janó? kir. telekönyv vezető.

A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi. 
hatóság.
3639/1914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat,
Gruby Ignác pancsovai lakás végre- 

hajtatónak Boskovits Ernába deübláti la
kos végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a tkvi. hatóság az 
újabb árverést 132 K. 96 fill, tőkekövete
lés és járulékai behajtása végett a keve
várai kir. jbiróság területén levő Deliblát 
községben fekvő s a deübláti VII/1159 
lapsz. tlkvben. felvett: 178 hrsz. 184, 550, 
177, 179 és 180 hat. 1 hold 270 n.-öl 
szőlő 914 kor. becsárban elrendelte.

Az árverést 1914. évi junius hó 16 
napján d. e. 9 orakor Deliblát község
házánál fogják megtartatni.

Az árverezni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10% - át kész
pénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42 
§ - ában meghatározott árfolyammal szá
mított óvadékképes értékpapirosban a ki
küldöttnél letenni, hogy a bánatpénzek 
előleges letétbe helyezéséről kiállított le
téti elismervényt a kiküldöttnek átadni és 
az árverési feltételeket aláírni.

Az aki az ingatlanért a kikiáltási ár
nál magasabb igéretett tett, ha többet 
ígérni senki sem akar, köteles nyomban 
a kikiáltási ár százaléka szerint megálla
pított bánatpénzt az általa Ígért ár ugya
nannyi százalékáig kiegészíteni.

Kevevárán, 1914 április 21-én.
Kapp János s. k., kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János kir. telekkönyvvezető.

Dr. Bozseszky Milán iiflyv,
kir. bírósági hites szerb tolmács 

Ü G Y V É D I  I R O D Á J Á T  

f. é. április 25.-től a Jakab!) féle 
házba, iMfT" а к i r. j á r á s b i r ó- 
s á g mellett, helyezte át.

Van szerencsém a nagyérdemű 
közönségnek szives tudomására adni, 
hogy cégem képviseletével Mártony 
Franciska úrnőt a „Bazár“ házban 
megbíztam, ahol mindennemű

А Г A« rr# rférfi, női es 
gyermek ruhák

továbbá tolldlszek, fűaaőnvök. 
ágy-és asztal feritők, kézimun
kák, bőr kabát, heztyfl. báli
cipők stb. vegytisztitásra és festésre 
elfogadtatnak. — Szives megbízást 
kérve vagyok

kiváló tisztelettel
B AUE R J A K A B

vegytisztító műfestö, Pancsova.

b ú t o r o k
kaphatók a

Temesvári Butorkészitö 
Iparosok

Árucsarnok Szövetkezete áruházaiban.
Sk idier-Iiget és Széchényi-ház. 
Telefon 56l. Telefon 561.

Teljes lakásberendezések a legegyszerűbb
től a legdíszesebb kivitelig. 

Szállodák, vendégló'k és kávéházak beren- 
>*• dezése. :-:

Tervezet és költségvetés díjmentes. 
MF* Nem gyári munka, kizárólag 
mesterek által készített bútorok!

Nyomatott az Oberláuter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.



Melléklet a „Kevevára" 19 - ik számához.

3235/914 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Dr. Franki Sándor kevevárai ügyvéd 

végrehajtatónak Vojnov Vitályos min- 
Vojnov Szimon jogutóda homokosi lakos 
végrehajtást szenvedő ellen indított végt 
rehajtási ügyében a tlkvi hatóság a vég
rehajtási árverést 300 k. tőkekövetelés és 
járulékai behajtási végett a kevevárai 
kir. járásbíróság területén levő Homokos 
községben fekvő s a homokosi 1762 szám 
botétoen felvett : A + 2487 hrsz. Szántó a 
Hegy I. dűlőben 170 n-öl 1/6 részé 14 koro
na becsárban. A t  2560 hrsz. Szántó a 
Hegy I. dűlőben 216 n.-öl 1/6 r. 18 kor. 
becsárban. A f  4392 hrsz. Szántó a II. 
dűlőben 1 hold 1516 n.-öl 1/6 r. 266 kor. 
becsárban. A *j* 5185 hrsz. Szántó a III. 
dűlőben 1189 n.-öl 1/6 része 103 kor, 
uecsárban. A + 5396 hrsz. Szántó a III. 
dűlőben 2 hold 42 n.-öl 1/6 része 278 k. 
becsárban. A + 5631 hrsz. Szántó a IV. 
dűl. 1238 n-öl 1/6 r. 106 k. becsárban.

Ezen ingatlan jutalék 1/4 része Voj
nov András javára bekebelezett élethosz- 
sziglani haszonélvezeti jog ezen árverés 
által nem érintetik.

Az árverést 1914. évi május hó 30 
napján d. e. 10 orakor Homokos község
házánál fogják megtartatni.

Az árverezni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10% - át kész
pénzben; vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42 
g - ában megnatarozott árfolyammal szá
mított óvadekképes értékpapirosban a ki
küldöttnél letenni, hogy a bánatpénzek 
előleges letétbe helyezéséről kiállított le
téti elismervényt a kiküldöttnek átadni és 
az árverési feltételeket aláírni.

Az aki az ingatlanért a kikiáltási ár
nál magasabb Ígéreteit tett, ha többet 
ígérni senki sem akar, köteles nyomban 
a kikiáltási ár százaléka szerint megálla
pított bánatpénzt az általa Ígért ár ugya
nannyi százalékáig kiegészíteni.

Kevevárán, 1914 április 21-én.
Kapp János s. k., kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János kir. telekkönyvvezető.

3738/1914 tlkvi szám.
Árverési hirdetmény.

A tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a homokosi hitelszövetkezet végrehajta
tónak Bundra György homokbalvannosi 
lakos végrehajtást szenvedő^ ellen 2o,i k. 
és jár. er. indított vég.eaajtási ügyeben az 
1914 március 8-án 1928/1914 tlkvi szám 
kibocsátoti árver'.si hirdetménnyel a homo- 
kosi 1050 sz. betétben felvett: A I. Idd 
hrsz. Ház 781 disz. a udvarral a beltelek- 
ben 120 n.-öl és 134 hrsz. Kert a hereiek
ben 276 n.-l l 2041 kor. becs. Megjegyez- 
tetik hogy ezen ingatlanra 1915 auguszt. 
12-ig terjedő időig a bérleti jog özv. 
Barbu Sándorné Danicza javára van 
bekebelezve.

A Homokos községházánál 1914. 
évi május hó 26 napjáiak d. t*. 10 o. 
kitűzött árverést az 1881 évi LX. t.-c 
167 t -я értelmében az Osztom Deszanka 
homokbálványosi lakos végrehajtató 600 
kor. tőke és járulékaibul álló kovetelese- 
nek behajtása érdekében is meg fogjak

Jelen kérvény költségét 20 korona 
állapítja meg.

Kevevára, 1914. ápr. hó 20 napján.
Kapp János, s. k. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.

3047/1914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Dr. Barlulov Gáspár ügyvéd által 

képv. Temeskubini tak. pénztár, végrehaj
tatónak Párkovics Bogolyub és Maximo- 
vics Vásza gályái lakósok végrehajtást 
szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé- 
Ьзп a tkvi. hatóság a végrehajtató kérel
me következtében az 1881. évi LX. t. c. 
144, 146, és 147 §- ai értelmében elrende
li a \ éereh: jtási árverést 360 korona tő
kekövete és ennek 1913 évi decemb r 17 
napjától járó 6% ■ °s kamata 7 kor. 95 f. 
óvási 73 % váltódij 57 kor. 20 f. eddig 
megállapított per és végrehajt isi és az 
árverési ké. vényét ezúttal megállapított 
22 kor. 30 fill, költség; valamint a csat- 
lakozottnak kimondott és a gályái 300 
számú betétben Maximovics Vásza tulaj
donául felvett ingatlanokra Dr. Bozseszky 
Milán kevevárai ügyvéd javára 242 kor. 
20 fill, tőkekövetelése és járulékai behaj
tása végett: a kevevárai kir. járásbíróság 
területin levő Gálya községben fekvő, és 
a gályái 22 sz. betétben felvett és Pavko- 
vics Bogolyub tulajdonát képező: A I. 638 
h rs:. Ház 51 szám. alatt udvarral a belte- 
lekben 313 n.-öl és 639 hrsz. Kert a bel- 
telekben 181 n.-öl 815 korona becsárban. 
A II. 1030 hrsz. szöllö 877 n.-öl és 1031 
hrsz. Szántó 1 hold 495 n.-öl a Kutlevice 
dűl. 469 kor. becsárban. A IV. 3490 hrsz. 
Rét 810 n.-öl és 3491 hrsz. Rét 472 n.-öl 
a Mr n/e dűlőben 39 k^r. becsárban. A f  
1849 hrsz. Szántó a Kod Járka dűlőben
1 hold 361 n.-öl 490 kor. becsárban. A f  
2198/2 hrsz. Rét a Crnovácski Ried dűlő
ben 3 hold 142 n.-öl 107 kor. becsárban. 
A t  2801 hrsz. Szántó a Divlyaka dűlőben
2 hold 514 n.-' 1 230 kor. becsárban. A f  
3108 lnsz. Szántó a Gaus dűlőben 1173 
n.-öl 179 kor. becsárban. A t  2958/2 hrsz. 
Szántó a Trnovacsa dűlőben 2 hold 1001 
n.-öl 294 korona becs rban. It. a gályái 
300 sz. betétben felvett és Maximovics 
Vásza tulajdonát képezi. A f  3434 hrsz. 
Rét 1 hold 12 2 n.-öl, 3435 hrsz. Rét 1 
hold 162 n.-öl a Gaics dülb. 124 K. becs. 
A t  664/1 hrsz. Udvar a beltelekben 34 
öisz. házzal 436 n.-öl 300 kor. becsárban. 
A f  1520/1 hrsz. Szántó a Burzakina Hun- 
ga dűlőben 1458 n.-öl 146 K. becsárban.

A tlkvi. hatoság az árverésnek 
Gá l y a  községházánál megtartására 1914 
évi június hó 2 / -napjának d. e. 9 órá
ját tűzte ki és az árverési feltételeke az 
1881. LX. t. c. 150 § - a alapján a követke
zőkben állapítja meg:

1. Az árverés alá eső ingatlanokat a 
kikiáltási ár 2/s - ánál alacsonyabb áron 
eladni nem lehet. ) 1908: XLI. t. c. 26 §. )

2. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10%-át kész
pénzben vagy óvadékpapirban a kiküldött 
kezeihez letenni.

3. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénz az általa 
Ígért ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 
ígérete figyelmen kivid hagyásával és ki
zárásával az árverés nyomban folytatódik.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig elsőt az árvés jogerő
re emelkedésből számított 15 nap a má

sodikat ugyanazon naptól számított 45 nap 
az árverés napjától számított 5% kama
tokkal együtt a kevevárai m. kir. adóhi
vatalnál lefizetni.

5. Vevő köteles eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetékeket viselni s az ingatlan 
birtokába az árverés jegeröre emelkedé
sekor lép.

Kevevára, 1914. évi április 15-én.
Kapp János, s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János. s. k. kir. telekk, vezető

A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi. 
hatóság.
3384/1914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Dr. Ghelner Jenő ügyvéd által képv. 

Rádu Milán révaujfalusi lakos végrehajta
tónak Alexis István hornokbálványosi la
kos végrehajtást szenvedő d en  indított 
végrehijtási ügyében a tlkvi. hatóság a 
végrehajtási árverést 69 kor. tőkekövete
lés és járulékai behajtása végett a keve
várai kir. jbiróság területén levő, hbálvá- 
nyos községben fekvő s a hbálványosi 
9 sz. betétben felvett: A I. 1991 hrsz. 
Kert a beltelekben 382 n.-öl és 192 hrsz. 
H íz 83 öisz. a udvarral 418 395 kor. becs. 
A II. 9477 hrsz. Rét 605 n.-öl és 9478 
hrsz. Szántó 1455 n.-öl Bezubize dűlőben 
315 kor. becsárban. A f  6633 hrsz. Szán
tó a Dolina dűlőben 454 n.-öl 118 K. becsár
ban. A t  7115 hrsz. Szántó a Velika bara 
dülb. 1 hold. 303 n.-öl 381 kor. becsárban. 
A f  11564 hrsz. Rét a velika livada dűlőben 
1 hold 410 n.-öl 402 kor. becsárban. A *j* 
12790 hrsz. Szántó a Prekokpralyevca dű
lőben 1 hold 677 n.-öl 569 kor. becsárban.

Az árverést 1914 évi julius hó 4 
napján d. e. 9 órájakor Homokbálv. község
házánál fogják megtartani.

Az árverés alá került ingatlanokat a 
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron eladni nemlehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át kész
pénzben vagy az 1881 évi LX. t.-c. 42 §- 
ában meghatározott árfolyammal számí
tolt óvadekképes éitékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénz előkiák 
leges bi.ói letétbe helyezésről ncilttlto- 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadani 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 : 
SX. t.-c. 147,150, 170 §§. 1908 LX. t.-c. 21 §)

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb ígéretet tett ha többet 
Ígérni sem akar köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 XL. 25. §.)

Kevevárán, 1914. évi ápr. 17 napj.
Kapp János, s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül: 
Dinusz János 

kir. telekkönyvvezető.

Olcsó könyvek! 
az Athenaeum könyvtárból

az Uberläuter-féle könyvkereskedésben 
kaphatók Kevevára.




